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ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA), no exercício do ano de dois mil e quinze. Aos CINCO 2 

dias do mês de NOVEMBRO de DOIS MIL E QUINZE, às quatorze horas e trinta e cinco minutos, 3 

reuniram-se na sala de sessenta e quatro, no bloco D da Universidade Federal do Cariri, 4 

Campus Juazeiro do Norte, os membros do Colegiado do Curso de Engenharia Civil, em sessão 5 

extraordinária, convocada e presidida pelo coordenador do Curso, Vicente Helano Feitosa 6 

Batista Sobrinho. Fizeram-se presentes os membros: docentes: Ary Ferreira da Silva, Janeide 7 

Ferreira Alencar de Oliveira, Jefferson Heráclito Alves de Souza, Maria Gorethe de Sousa 8 

Lima, Michel Araújo Paulino da Costa, Paulo Roberto Lacerda Tavares, Thiago de Melo 9 

Santiago, e Washington Luiz Rodrigues Queiroz; e os não membros: Gabriela Linhares 10 

Landim (discente), Larissa de Moraes Rocha (discente), e Marília Halina Girão Faria 11 

(Secretária Executiva). Havendo quorum, o professor Vicente Helano Feitosa iniciou a sessão. 12 

1. Aprovação da ATA da reunião anterior – A Ata da Reunião do Colegiado realizada no dia 13 

dezenove de outubro de dois mil e quinze foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos 14 

membros para apreciação prévia e foi aprovada sem alterações. 2 . Aprovação da demanda 15 

de turmas para 2016.1. – O professor Vicente Helano Batista exibiu a proposta de horário e 16 

informou que os semestre oito (8°) e nove(9°) ficarão apenas com disciplinas optativas. Após, 17 

expôs a distribuição de disciplinas entre os docentes  substitutos e, em seguida, foram 18 

realizadas as seguintes alterações a pedido dos docentes: a) Professores Ary Ferreira da Silva e 19 

Janeide Ferreira Alencar dividirão as turmas de ECI0012 - TOPOGRAFIA, ficando um com teoria 20 

e o outro com a prática, respectivamente; b) ECI0038 – INSTALAÇOES HIDRÁULICAS E 21 

SANITÁRIAS passou para o horário de 13h para liberar os alunos do sexto(6°) semestre para 22 

estagiarem; c) ECI0042 – PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SUPER ESTRUTURA VIÁRIA foi alterado 23 

para quinta pela manhã. Professor Vicente Helano Batista sugeriu ao professor Ary Ferreira da 24 

Silva que este lecionasse TOPOGRAFIA e uma disciplina optativa e deixasse as disciplinas de 25 

ECI0042 – PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SUPER ESTRUTURA VIÁRIA, ECI0036 – PROJETO E 26 

CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA e ECI0030 – ANÁLISE E PLANEJAMENTO DE 27 

SISTEMAS DE TRANSPORTE para o professor substituto da área de transporte. Prof. Ary 28 

Ferreira da Silva ficou de providenciar a requisição deste concurso para docente substituto 29 

junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP); d) ECI0043 – SANEAMENTO foi alterado 30 

para terça; e) Houve a sugestão da professora Celme Torres Ferreira ofertar uma disciplina 31 

optativa de Recursos Hídricos para complementar carga horária. Posto em votação, o horário 32 

foi aprovado com as modificações supracitadas. 3. Pontos e exigências dos concursos para 33 

técnicos de laboratório – O professor Ary Ferreira da Silva apresentou a seguinte proposta 34 

para a vaga de técnico do Laboratório de Mecânica dos Solos/Pavimentação: Pontos: 1) 35 

Caracterização e classificação de solos: Análise granulométrica, índices físicos, limites de 36 

consistência, e sistemas de classificação de solos. 2) Compactação de Solos e Índice Suporte 37 

Califórnia 3) Permeabilidade dos solos. 4) Estados de tensões do solo e critérios de ruptura. 5) 38 

Caracterização de Agregados para Pavimentação Asfáltica. 6) Ligantes Asfálticos: Cimento 39 

Asfáltico de Petróleo e Asfaltos Modificados. 7) Misturas Asfálticas: volumetria, determinação 40 

do teor de projeto, resistência, confecção e verificação. 8) Qualidade dos Pavimentos. 41 

Exigências: ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo mais curso técnico na 42 
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área ou ensino médio completo mais experiência de 06 meses (seis) meses, comprovada 43 

mediante declaração de instituição pública ou registro na Carteira de Trabalho e Previdência 44 

Social – CTPS. Proposta aceita. b) Laboratório de Estruturas/Materiais de Construção: os 45 

professores Washington Luiz Rodrigues e Cleirton André Silva ficaram encarregados de 46 

elaborar os pontos e exigências. c) Laboratório de Química/Central Analítica: os professores 47 

Francisco José de Paula Filho e Marcelo Oliveira Santiago estão providenciando estes quesitos. 48 

4. Bolsistas SANTANDER/ANDIFES de Mobilidade Acadêmica 2015.2: solicitação para cursar 49 

disciplinas como ouvintes – O professor Vicente Helano Batista contextualizou o pedido das 50 

estudantes; disse que as alunas foram contempladas com bolsas de mobilidade acadêmica do 51 

SANTANDER que consistiam cursar seis(06) meses o mesmo curso em outra instituição, a 52 

saber Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET/RJ), porém, com o retorno à UFCA, e 53 

devido à greve e a incompatibilidade dos calendários acadêmicos das duas instituições, as 54 

alunas perderiam um(01) semestre. A Pró-Reitoria de Ensino já havia orientado que a figura 55 

do aluno ‘ouvinte’ não será considerada. Diante o exposto, professor Vicente Helano Feitosa 56 

ofereceu as seguintes alternativas: a) permitir as alunas cursarem as disciplinas como ouvintes 57 

e depois os docentes inseririam as notas através de aproveitamento interno; ou b) no próximo 58 

semestre as alunas se matriculariam nas disciplinas do semestre correspondente, contanto 59 

que fosse liberada a quebra de pré-requisito para que pudessem cursar outras disciplinas e 60 

acompanhar a turma. Posto em votação, foi aprovado unanimemente a solicitação das alunas 61 

para cursarem o semestre como ouvintes. O colegiado se responsabilizará em como lançar as 62 

notas.  5. Aprovação do Edital CCEC/CCT/UFC Nº 01/2015 do concurso para escolha do 63 

logotipo da Engenharia Civil – O professor Vicente Helano Batista leu o edital, destacando os 64 

critérios de julgamento das propostas. Edital aprovado. 6. Indicação e aprovação da Comissão 65 

Julgadora referente ao Edital CCEC/CCT/UFC Nº 01/2015 – Conforme edital que estabelecia a 66 

indicação de, no mínimo, cinco(05) nomes para a Comissão Julgadora, foram citados os 67 

seguintes nomes: Ary Ferreira da Silva, Cleirton André Silva de Freitas, Luiz Alberto Ribeiro 68 

Mendonça, Maria Gorethe de Sousa Lima, Paulo Roberto Tavares, Washington Luiz Rodrigues 69 

Queiroz. Indicação aprovada. 7. Criação da disciplina de Hidrogeologia – Como o professor 70 

proponente, Luiz Alberto Ribeiro Mendonça, não estava presente, este ponto não foi 71 

discutido. 8. Indicação de docente representante do curso de Engenharia Civil na Feira das 72 

Profissões de 2015 – O coordenador do curso, professor Vicente Helano Batista se prontificou 73 

para esta representação. Todos concordaram. 9. Designação de membros a compor a 74 

Comissão Parlamentar de Inquérito da Coelce – A coordenação recebeu ofício da Câmara 75 

Municipal de Juazeiro do Norte solicitando parceria e apoio técnico para estudos sobre a 76 

arrecadação e repasse da Contribuição de Iluminação (CIP) realizada pela Companhia 77 

Energética do Ceará (COELCE). Após leitura do documento, chegou-se ao consenso de que as 78 

áreas curriculares contempladas no Curso de Engenharia Civil não correspondem às 79 

necessárias para embasar tal estudo, reconduzindo, assim, esta demanda para profissionais 80 

da área de Engenharia Elétrica, curso não ofertado pela Universidade Federal do Cariri. A 81 

secretaria do CCT irá responder o ofício com esta deliberação. 10. Solicitação da professora 82 

Janeide Ferreira Alencar orientar a aluna Claudia Silva – A professora Janeide Ferreira 83 

Alencar garantiu que a aluna está com o projeto de graduação finalizado e que solicitava 84 



 

 

 

         

 

3 
ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA CIVIL (05/11/2015) 

autorização para orientação, pois, segundo consulta à PROEN, professores substitutos não 85 

podem orientar Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), mas podem ser coorientadores. 86 

Professor Vicente Helano Batista informou que a área curricular de Construção Civil está 87 

desprovida de docente, devido redistribuições e afastamentos para capacitação, e sugeriu 88 

duas soluções: a) distribuir os orientandos com objeto de estudo em Construção Civil entre os 89 

docentes efetivos e designar os docentes substitutos como coorientadores; ou b) destinar à 90 

coordenação todos estes orientandos, permanecendo os docentes substitutos como 91 

coorientadores. Estas proposições foram questionadas pelos presentes, tendo em vista que o 92 

papel do coorientador não contribui com o currículo do docente, além deste realizar o 93 

trabalho de orientador sem o mérito. Considerando a autonomia do Colegiado e a 94 

excepcionalidade da situação, o caso foi posto em votação, com apenas uma(01) abstenção. 95 

Portanto, pedido acatado. Foi sugerido que o assunto de orientação de TCC por docentes 96 

substitutos seja de ciência do Núcleo Docente Estruturante, para prever tal situação na 97 

Reformulação do Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC) que está em realização. 11. 98 

Solicitação de matrícula em Estágio Supervisionado da aluna Francisca Cláudia – Professor 99 

Vicente Helano Batista explicou o caso dizendo que recebeu e-mail da aluna que alegava 100 

estagiar na Caixa Econômica Federal e pedia matrícula no Estágio Supervisionado. Realizou a 101 

matrícula e, posteriormente, verificou que a aluna não tinha concluído as disciplinas do 102 

básico, o que permite a matrícula no Estágio, conforme determinado pelo PPC do Curso. Em 103 

seguida, expôs o histórico da aluna, com as disciplinas que estava cursando no semestre 104 

corrente, assim como as disciplinas restantes para conclusão do curso. Após debate, pôs em 105 

votação: decisão unânime pela não continuidade da matrícula da aluna Francisca Cláudia no 106 

Estágio Supervisionado. 12. Outros: Professor Vicente Helano Feitosa finalizou os pontos da 107 

pauta e lembrou que seu período como coordenador do curso está terminando dia vinte e 108 

cinco(25) deste mês de novembro, e fez um apelo para que os docentes se articulem no 109 

intuito de  agilizarem a indicação de docentes a pleitearem o papel de coordenador e vice-110 

coordenador. Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às dezesseis 111 

horas e vinte minutos, e, para constar, Eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os 112 

trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 113 

 114 

Ary Ferreira da Silva                                      _________________________________________                                            115 

Janeide Ferreira Alencar de Oliveira         _________________________________________                                            116 

Jefferson Heráclito Alves de Souza            _________________________________________                                            117 

Maria Gorethe de Sousa Lima                  _________________________________________                                            118 

Michel Araújo Paulino da Costa               _________________________________________                                            119 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                _________________________________________                                            120 

Thiago de Melo Santiago                           _________________________________________                                            121 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho     _________________________________________                                            122 
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Washington Luiz Rodrigues Queiroz           _________________________________________                                            123 

Gabriela Linhares Landim                             _________________________________________                                            124 

Larissa de Moraes Rocha                           _________________________________________                                            125 

Marília Halina Girão Faria                            _________________________________________                                            126 

 


